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 واحد( 81 حقوق) اول ترم 

 همنیاز پیشنیاز درس نوع تعدادواحد درس عنوان

اشخاص و حمایت از  (8حقوق مدنی)

 محجورین 

 --- --- پایه 2

 --- --- عمومی 3 زبان فارسی

8دانشگاهی  عربی پیش دانشگاهیپیش  2   --- --- 

 --- --- پایه 2 مقدمه علم حقوق

 --- --- عمومی 3 زبان انگلیسی

 --- --- عمومی 2 زندگی )اخالق کاربردی( یینآ

 --- --- اختیاری 1 تاریخ حقوق

تجار و اعمال تجاری(8حقوق تجارت)  --- --- پایه 2 

 --- --- پایه 1 کلیات حقوق جزا

واحد( 81 حقوق) ترم دوم  

 همنیاز پیشنیاز نوع درس تعدادواحد عنوان درس

(1حقوق مدنی ) پایه 2 مالکیت و اموال( 2حقوق مدنی )  --- 

(8حقوق اساسی )  --- --- پایه 2 

2دانشگاهی  عربی پیش 1عربی پیش دانشگاهی  پیش دانشگاهی 2   --- 

 --- کلیات حقوق جزا اختصاصی 2 (8حقوق جزای عمومی)

 --- --- پایه 2 (8عمومی) یالمللحقوق بین 

 --- --- عمومی 2 دانش خانواده و جمعیت

8تربیت بدنی  --- --- عمومی 1 

 --- مقدمه علم حقوق اختصاصی 2 حقوق کار 

 --- مقدمه علم حقوق اختصاصی 2 حقوق بشر در اسالم 

 --- --- اختیاری 1 حقوق فضای مجازی 
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(واحد 22 حقوق) سوم ترم  

درس عنوان درس نوع تعدادواحد   همنیاز پیشنیاز 

حقوق مدنی 

کلیات قراردادها(3)  

(2)حقوق مدنی  اختصاصی 3  --- 

( 2)تجارتحقوق 

 شرکت ها

 --- (1)تجارتحقوق  اختصاصی 2

(2)حقوق اساسی  (1)حقوق اساسی اختصاصی 2   --- 

(8)فقه اصول  --- --- پایه 2 

 یحقوق بین الملل

(2)عمومی   

 یالملل بینحقوق  اختصاصی 2

 (1)عمومی

 

  --- عمومی 2 8اسالمی اندیشه

حقوق جزای 

 (2عمومی)

 --- (1حقوق جزای عمومی) اختصاصی 2

 (8حقوق اداری)

 

حقوق  -مقدمه علم حقوق پایه 2

 (1اساسی)

 

 --- مه علم حقوقدمق پایه 2 حقوق مالیه عمومی

 --- مقدمه علم حقوق اختیاری 1 فلسفه حقوق

 

 

 (واحد 81 حقوق) چهارم ترم

درسن عنوا  همنیاز پیشنیاز نوع درس تعدادواحد 

 (4)مدنیحقوق 

 الزامات خارج از قرارداد

 ---  (3)حقوق مدنی  اختصاصی 2

 (3)حقوق تجارت 

 اسناد تجاری

(2)حقوق تجارت  اختصاصی 2  --- 

 --- (2)اساسیحقوق  اختصاصی 2 (3)اساسیحقوق 

فقه  (8)فقه متون

 تمالمعا

(3)مدنی حقوق اختصاصی 2  --- 

(2)فقه اصول (1)فقه اصول اختصاصی 2   --- 

 الملل بینحقوق 

روش های (3)عمومی

حل و فصل مسالمت 

  آمیز اختالفات

 یالملل بینحقوق  اختصاصی 2

 (2)عمومی

--- 

 --- --- عمومی 2 ایران اسالمی انقالب

حقوق جزای 

 (3عمومی)

 --- (2عمومی)حقوق جزای  اختصاصی 2

 --- (1حقوق اداری) اختصاصی 2 (2حقوق اداری )

(،حقوق 2حقوق مدنی) اختیاری 1 حقوق ثبت

 (2تجارت)

---  
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 (واحد 22 حقوق)ششم ترم

درس عنوان درس نوع تعدادواحد   همنیاز پیشنیاز 

حقوق ،(3)تجارتحقوق  اختیاری 1 الکترونیک تجارت حقوق

 (3)مدنی

--- 

عقود معین (6)مدنیحقوق 

 قسمت الف

 --- (3)مدنیحقوق  اختصاصی 3

 --- (1)دادرسی کیفری ن آیی اختصاصی 1 (2)دادرسی کیفری  یینآ

حقوق عمومی و  (3)فقه متون

 بین الملل

 حقوق، 1،2،3حقوق اساسی  اختصاصی 2

 (1) عمومی الملل بین

--- 

 --- (1)ن دادرسی مدنی آیی اختصاصی 2 (2)ن دادرسی مدنی ییآ

 --- --- اختصاصی 2 تحقیق روش

 جزایحقوق 

جرایم علیه مصالح (2)اختصاصی

 عمومی کشور

 --- (3)عمومی جزای حقوق اختصاصی 2

 علم ،مقدمه(1)ینمد حقوق اختصاصی 2 (8)خصوصی الملل بینحقوق 

 حقوق

--- 

ازجرم پیشگیری جرم  جزا، حقوق کلیات پایه 1 

 شناسی

--- 

2اندیشه اسالمی  --- --- عمومی 2 

فقه خانواده( 2متون فقه) (5)حقوق مدنی اختصاصی 2   --- 

 

 

 

 

 

واحد( 81 حقوق) ترم پنجم  

 همنیاز پیشنیاز نوع درس تعدادواحد عنوان درس

(،حقوق 2حقوق تجارت) اختیاری 1 حقوق بیمه

 (3مدنی)

--- 

 --- (3حقوق مدنی)  اختصاصی 2  خانوادهحقوق ( 5حقوق مدنی)

 --- (3حقوق تجارت)  اختصاصی 2 ورشکستگی( 4حقوق تجارت)

(8ن دادرسی کیفری)ییآ (3حقوق جزای عمومی) اختصاصی 2   --- 

(8ن دادرسی مدنی)ییآ  --- مقدمه علم حقوق اختصاصی 2 

جرایم ( 8حقوق جزای اختصاصی)

 علیه اموال و مالکیت

 --- (3حقوق جزای عمومی) اختصاصی 2

(3حقوق جزای عمومی) اختصاصی 2 جرم شناسی  --- 

 --- (2حقوق بین المللی عمومی) اختصاصی 2 های بین المللی حقوق سازمان

2تربیت بدنی  --- --- عمومی 1 

 --- --- اختصاصی 1 مدنی(8قواعدفقه)
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 (واحد81 حقوق) هفتم ترم

درس  عنوان درس نوع تعدادواحد   همنیاز پیشنیاز 

معین عقود ( 1حقوق مدنی)

 قسمت ب

(6حقوق مدنی) اختصاصی 3  --- 

جزایی (2)قواعدفقه  --- --- پایه 1 

حقوق خصوصی( 8)حقوقی متون  --- --- اختصاصی 1 

حقوق جزایی( 2)حقوقی متون  --- --- اختصاصی 1 

(3آیین دادرسی مدنی ) (2آیین دادرسی مدنی) اختصاصی 2   --- 

 جزایحقوق 

جرایم علیه (3)اختصاصی

 جسمانی اشخاصتمامیت 

(3)عمومی جزای حقوق اختصاصی 2  --- 

 الملل بینحقوق  اختصاصی 2 (2)خصوصی الملل بینحقوق 

 (1)خصوصی

--- 

، (2)ن دادرسی مدنیییآ اختصاصی 2 ادله اثبات دعوی 

(2)رسی کیفریدن داییآ  

--- 

 --- --- عمومی 2 تحلیلی صدراسالم خیتار

 --- --- اختیاری 1 وظایف کمیسیون های حقوق

 

واحد( 85ترم هشتم )حقوق   

 همنیاز پیشنیاز  نوع درس تعداد واحد عنوان درس

 --- (3)ن دادرسی مدنیییآ اختیاری 1 داوری بین المللی

، (3)ین دادرسی مدنییآ اختیاری 1 کارآموزی قضایی

 (2)رسی کیفریدن داییآ

--- 

شفعه و وصیت و ( 1حقوق مدنی)

 ارث

 --- (6( و )5)مدنیحقوق  اختصاصی 2

 --- (3)حقوق جزای عمومی اختصاصی 2 فقه جزایی  (4)متون فقه

 --- --- اختصاصی 1 حقوق عمومی( 3)متون حقوقی

حقوق بین ( 4)متون حقوقی

 الملل

 --- --- اختصاصی 1

 (4)جزای اختصاصیحقوق 

جرایم علیه شخصیت معنوی 

 اشخاص

 --- (3)جزای عمومیحقوق  اختصاصی 1

جزای حقوق  اختصاصی 1 قانونیپزشکی 

 (3)اختصاصی

--- 

 --- (4)حقوق مدنی اختصاصی 2 حقوق تطبیقی

 --- --- عمومی 2 قرآن تفسیر موضوعی

،(2)سی کیفری دادر یینآ اختیاری 1 اجرای احکام جزایی  

 تمامی دروس جزای

 عمومی و اختصاصی

--- 
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 روس اختیاری به ترتیب اولویتد

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشجویان گرامی:

گاه یکی از دروس فوق ارائه گردد نمایند تا بر اساس نیازها دانشجویان و امکانات دانش*طبق جدول فوق در هر ترم می توانند یکی از دروس فوق را پیشنهاد 

 واحد شود ترم آخر پیشنهاد سه درس اختیاری شده است.  11در ضمن چون مجموع واحدهای اختیاری باید 

 (1،2،3*درس کلیات حقوق اساسی، )شامل حقوق اساسی 

 

 ترم اول

 واحد 1، تاریخ حقوق

 واحد 1، فلسفه حق

 واحد 1 منطق حقوق،

 ترم دوم 

 پیش نیاز مقدمه علم حقوق -واحد 1 جامعه شناسی حقوق،

 واحد 1 حقوق محیط زیست،

 واحد 1 فلسفه حق،

 واحد1حقوق فضای مجازی،

 ترم سوم

 مقدمه علم حقوقپیش نیاز -واحد 1،فلسفه حقوق

 (2پیش نیازحقوق مدنی)-واحد 1، حقوق مالکیت فکری

 واحد 1 ،حقوق رسانه

 ترم چهارم

(، حقوق  2پیش نیاز حقوق مدنی)-واحد 1،حقوق ثبت

 (2تجارت)

 (3حقوق مدنی)پیش نیاز -واحد 1،حقوق قراردادهای نوین

 ترم پنجم

 (3(، حقوق مدنی )2پیش نیاز حقوق تجارت)-واحد 1،حقوق بیمه

 

 ترم ششم

(،  3حقوق تجارت)پیش نیاز -واحد 1،حقوق تجارت الکترونیک
 (3حقوق مدنی)

 (1حقوق اداری)پیش نیاز -واحد 1،حقوق و استاندارد

علم  پیش نیاز،مقدمه -واحد 1 ،اصول و فنون قانونگذاری
 (1(، حقوق اداری )1،حقوق اساسی)2و1،اصول فقهحقوق

 ترم هفتم

(، حقوق  3مدنی)پیش نیازحقوق -واحد 1، حقوق دریایی
 (1تجارت)

 واحد 1، حقوق کمیسیون ها

 پیش نیاز جرم شناسی-واحد 1،جرم شناسی کودکان و نوجوانان

پیش نیاز آیین  -واحد1،حقوق کیفری کودکان و نوجوانان
 (  2دادرسی کیفری)

 ترم هشتم

(،آیین  3پیش نیاز آیین دادرسی مدنی)-واحد 1، کارآموزی قضایی
 (2دادرسی کیفری)

دادرسی  پیش نیاز آیین  -واحد 1، اجرای احکام جزایی
 (، تمامی دروس جزای عمومی و اختصاصی2کیفری)

 (3پیش نیاز آیین دادرسی مدنی ) -واحد  1 اجرای احکام مدنی،

 (3پیش نیاز حقوق جزای عمومی)-واحد 1 کیفرشناسی،

 (3)واحد،پیش نیاز آیین دادرسی مدنی 1،داوری بین المللی


